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Informatie over de diagnose, preventie en aanpak van rekenstoornissen bij jonge
kinderen voor leerkrachten in het basisonderwijs en ouders.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om
middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net
aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in
het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al
snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag
op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft
de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het
symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van
Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle
problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5
million copies.
Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet? Hoe bepalen we wie hoogsensitief is?
Hoe gaan we ermee om op school of op de werkvloer? Liefst 1 op de 5 personen
is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen en meer dan 3 miljoen
Nederlanders. Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd
stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap. Bovendien is de alternatieve
informatie die mensen kunnen lezen in blogs, kranten en tijdschriften niet altijd
even betrouwbaar. Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige
wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt
herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve
personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren. Dit boek is een onmisbaar
naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact
komt.
Met de kennis uit Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij leer je dingen op een
eenvoudige manier naar je hand te zetten. Ervaar hoe je een ander kunt laten
kiezen wat jou het beste uitkomt, hoe je lichamelijke en psychische pijn op een
onverwachte manier kunt verzachten en hoe je per direct aardiger of
aantrekkelijker gevonden wordt. Leer hoe je door het maken van bepaalde
bewegingen nieuwe oplossingen bedenkt, wat de macht van je middelvinger is
en hoe je anderen kunt aanzetten tot socialer gedrag. In dit boek, dat gebaseerd
is op wetenschappelijk onderzoek en eerder verschenen columns, laat Margriet
Sitskoorn zien hoe je wetenschappelijk bewezen technieken kunt toepassen in
het leven van alledag. Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij maakt duidelijk hoe je
op verrassend eenvoudige manier kunt bereiken wat je wilt, maar dat jij ook
voortdurend be nvloed wordt door anderen. Margriet Sitskoorn is hoogleraar
klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt
zich op de relatie tussen hersenen en gedrag. Het spitst zich toe op hoe gedrag
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en omgeving invloed op de hersenen uitoefenen en hoe we op deze manier
emoties, vaardigheden en gedrag kunnen be nvloeden. Sitskoorn schrijft naast
haar internationale wetenschappelijke werk columns voor verschillende bladen.
Zij is tevens de auteur van de bestsellers Het maakbare brein en Passies van het
brein. Voorts werkt ze mee aan diverse tv-programmas en is ze een
veelgevraagd spreekster.
Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen
over groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase.
Verne Harnish biedt met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei
initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik mijn
organisatie laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in
voor duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én
operationeel plan voor mijn mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team?
‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een langetermijnstrategie
op te zetten en die vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het
komend kwartaal moet doen. De methode is een combinatie van effectiviteit (met
de juiste mensen de goede dingen doen) en effici ntie (de dingen goed doen).
Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een eenvoudig model om
de groei inzichtelijk te maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier
beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow. Zo kost een
effectieve uitvoering minder dan vijf uur per week! Met dit werkboek houd je de
vinger aan de pols van de bedrijfsgroei.
Alles over sollicitatiegesprekken, de volledig herziene editie van Alles over
selectiegesprekken, is beknopter en tot de kern teruggebracht. Een compacter
en toegankelijker boek, dat toch alles bevat wat u moet weten over selectie- en
sollicitatiegesprekken. Of u nu aan de vooravond staat van een gesprek voor een
nieuwe baan, een promotie of een overplaatsing, met dit boek kunt u zich
optimaal voorbereiden in zo min mogelijk tijd. Dr. Jack J.R. van Minden,
psycholoog en loopbaantrainer, leidt u stap voor stap door de procedure, bereidt
u voor op de verschillende soorten gesprekken die u kunt verwachten en geeft
uiteenlopende oefeningen, checklists en adviezen. Met Alles over
sollicitatiegesprekken in de hand weet u precies welke vragen kunnen worden
gesteld en welke houding van belang is. U kunt valkuilen vermijden en uzelf op
de kaart zetten als de enige geschikte kandidaat! '
Voetballen als een prof: alles wat je moet weten om een topvoetballer te worden
In dit boek van Vivian den Hollander staat alles wat je als beginnende voetballer
moet weten over je favoriete sport. Het bevat niet alleen informatie over
spelregels, voetbaluitrustingen en de geschiedenis van de sport, maar ook een
spannend verhaal uit de populaire serie Blauw-Wit. Daarnaast kun je in dit boek
voetbalkennis testen door middel van een leuke quiz en staan er leuke raadsels
en spellen in over voetbal. Onmisbaar voor alle beginnende voetballers op weg
naar hun eigen WK! Vol actie, weetjes en spelletjes, met illustraties van Saskia
Halfmouw, de ultieme voetbalboekenillustrator!
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als je kind (g)een Einstein is
Assessment doen - nieuwe editie
Het maakbare brein
Numeriek inzicht
De beste voorbereiding op assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en iq-test
Wat je moet weten
Monster carrieres / druk 1
De maakbaarheid van het geluk
over mensen en dieren, leven en dood
Diagnose ADHD
Praktische gids voor mensen met ADHD
The Advocate
De zeven zussen
Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met
prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas
in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om
met hoge verwachtingen.In dit baanbrekende boek leggen
hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de
vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze
reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om
hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te
staan.
Dit is het openhartige verhaal van Abel Abelson. Abel is anders,
en dat heeft hij altijd al geweten. Hij voelt zich ellendig in
de maatschappij en in zijn vel. Zijn ouders begrijpen geen snars
van hem. De meeste mensen lijken gemeen, dom, of beide. Verward
en verloren, als een alien die op de verkeerde planeet geboren
is, of als een bonobo onder de chimpansees, probeert hij te
overleven.Maar alles verandert wanneer hij *haar* ontmoet. En
wanneer hij na een officiële IQ-test, op zijn veertigste,
hoogbegaafd blijkt te zijn.Kom in dit boek samen met Abel te
weten hoe leven en liefde mogelijk zijn, makkelijk zelfs, op een
planeet die koud en onverschillig lijkt. Radicaal oprecht en
alle taboes voorbij komen we er samen uit. Het is niet omdat je
anders bent, dat je alleen bent. Je bent het leven en de
vrijheid helemaal waard, en dit boek helpt je op weg en steekt
je een hart onder de riem.Ben jij hoogbegaafd, Asperger,
ADHD'er, of op een andere manier bijzonder? Of voel je je
anders, zonder te weten waarom? Ken je zo iemand, en wil je die
beter begrijpen? Maak kennis met Abel, en stap aan de hand van
zijn ervaringen en inzichten een nieuwe wereld binnen, waar het
leven goed is.Tweede, geheel herziene druk.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
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hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Verbaal Meesterschap ‘Remco Claassen, al 10 jaar de best
beoordeelde leiderschapstrainer van Nederland.’ – Focus
Conferences Vele uren gaan verloren aan oeverloos en kansloos
gezever. Als we niet slapen, houden we ons bezig met
communicatie. Dat luistert allemaal erg nauw. De ander snapt er
namelijk al gauw niks van. Jij legt het toch duidelijk uit? Het
is een kunst om goed te communiceren. Zonder verwijten, woede en
ontploffingen. Goede communicatie vereist inzicht in jezelf en
de ander. Wat is goede communicatie? Hoe bereik je wat je wilt?
Hoe komt het dat bij de ene collega in slaap valt en bij de
ander aan zijn lippen hangt?
Arbeids- en organisatiepsycholoog Wim Bloemers’ ‘De
assessmentgids compact’ beschrijft alle noodzakelijke stappen
die je moet nemen om een assessment tot een zinvolle
leerervaring te maken, gericht op jouw loopbaan en ontwikkeling.
Het gaat in op wat een assessment precies is en aan welke eisen
het moet voldoen. Wat wordt er tijdens een assessmentprocedure
van je verwacht en wat zijn jouw rechten? Bloemers geeft
voorbeeldopgaven om je voor te bereiden op tests, vragenlijsten,
interviews en rollenspelen en biedt handvatten om je
gespreksvaardigheden te verbeteren.
Het Boekenweekessay 2016 van gelauwerd auteur David Van
Reybrouck was in Nederland binnen enkele dagen uitverkocht. Nu
verkrijgbaar in een prachtige handelseditie. Daar zit Emil, een
oude man van 42, verkleumd, onder een deken, hoestend. Vijf
nationaliteiten had hij gehad, en hij was niet eens verhuisd.
Meer dan een eeuw lang hadden Nederland, België en Duitsland een
gemeenschappelijk buurland: Neutraal Moresnet, een volkomen
vergeten ministaatje dat nu tot Duitstalig België behoort maar
van 1816 tot 1919 een eigen vlag, eigen bestuur, eigen
rijkswacht (één veldwachter), een eigen postzegel (twee weken
geldig) en eigen nationaal volkslied had (in het Esperanto nog
wel). Het was 3,5 km2 groot. Men vond er zink, stokerijen,
kabaretten, bordelen, smokkelaars, filantropen en bossen. In
zijn Boekenweekessay Zink vertelt David Van Reybrouck, aan de
hand van de onwaarschijnlijke lotgevallen van één bewoner, het
merkwaardige verhaal van dit vergeten landje. Meer dan een
accident d'histoire roept het de vraag op wat de grote
geschiedenis met gewone mensen doet.
Praktische tips voor het zoeken van een nieuwe baan via
internet.
Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch
onderzoek. Niet helemaal onlogisch, want er hangt vaak veel van
af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn.
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Het assessment kent tal van varianten, zoals selectie-,
ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments. Voorbereiden heeft
zin voor alle typen! In deze geheel herziene druk kun je de IQtest en het assessmentrollenspel oefenen, en lees je alles over
het psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest. Bas Kok
en Ferry de Jongh nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze
ervaring kunnen zij als geen ander advies geven over de ideale
voorbereiding op assessments en psychologische tests.
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT)
monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest
continuing LGBT publication in the United States.
Popular Mechanics
Assessment doen
Begeleiding Van Kinderen En Jongeren Met Autisme
Alles over sollicitatiegesprekken
Passies van het brein
Kinderen met dyscalculie
online aan het werk
complete gids voor ouders en hulpverleners
of: Dromen androïden over elektrische schapen?
Verbaal meesterschap
hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van
ongetemde problemen
De nieuwe assessmentgids

De ultieme training voor selectieprocedures! Ambitieuze managers blijven zich
ontwikkelen. Er is altijd een stap hoger te zetten op de carrièreladder. Om te
bepalen of u uit het juiste hout gesneden bent voor die nieuwe of hogere
managementfunctie of -opleiding worden allerlei selectietests en tools ingezet.
Het zijn doorgaans combinaties van psychologische tests, (kleinere en grotere)
cases, assessment- en andere opdrachten en business games. Dit handige boek
traint de testkandidaat voor deze selectie-instrumenten en de bijbehorende
oplossingstechnieken. Van Minden legt achterliggende principes uit en geeft
talloze voorbeelden. De vele tips, trucs en waarschuwingen helpen u om
concurrenten en selecteurs te slim af te zijn.
Ally D'Aplièses zeilvakantie is bijna ten einde als ze bericht krijgt over de
plotselinge dood van haar vader. Zo snel ze kan vliegt ze naar huis om samen
met haar zussen hun vaders testament te openen. Voor ieder van hen is er een
brief met een mysterieuze opdracht: ze moeten op zoek naar hun ware afkomst.
Na een traumatische ervaring op zee keert Ally kort daarna de zeilwereld de rug
toe en besluit haar vaders opdracht uit te voeren. Het voert haar naar
Noorwegen, naar de onbekende zangeres Anna Landvik, die honderd jaar eerder
als eerste het stuk 'Peer Gynt' van Grieg opvoerde. Hoe meer Ally over haar
verleden te weten komt, hoe meer vragen er ontstaan. Wat probeert haar vader
haar duidelijk te maken? En wie was hij echt?
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Monster carrieres / druk 1online aan het werkUitgeverij Thema
Hoe komt het toch dat het soms zo moeilijk is om het zondigen te laten? Dat we
geen weerstand kunnen bieden aan bepaalde krachten? We eten en drinken
bijvoorbeeld te veel, bedriegen onze partners, blijven passief bij het leed van
anderen, laten ons meevoeren door hebzucht, of halen met liefde een ander
onderuit. Waarom blijven we ons, tegen beter weten in, bezondigen aan dit soort
gedrag? In Passies van het brein beschrijft Margriet Sitskoorn aan de hand van
intrigerende verhalen, fascinerende wetenschappelijke bevindingen en
controversiële dilemmas hoe de zeven zonden zijn verankerd in ons brein. Hoe
zij ons sturen, doen struikelen, laten vallen en vervolgens aanzetten tot weer
doorgaan. Onderwerpen als verslaving, asociaal gedrag, manipulatie, pijn en
macht, maar ook genot, motivatie, empathie en wijsheid passeren de revue. Al
lezende wordt duidelijk dat onze zonden niet voor niets zo krachtig zijn en dat ze
zelfs iets van een deugd in zich dragen. Gaandeweg wordt onthuld waarom
zondigen zo verleidelijk is. Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische
neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ze verricht onderzoek naar de
relatie tussen hersenen en gedrag. Naast haar wetenschappelijke werk schrijft ze
columns voor verschillende populairwetenschappelijke bladen en werkt ze mee
aan diverse televisieprogrammas. Eerder verschenen van haar hand de boeken
Het maakbare brein en Lang leven de hersenen.
Over ADHD is veel te doen, maar wat is het nou eigenlijk? Voor hypermensen is
ADHD vaak geen licht probleem: het begint vroeg in de kindertijd, blijft bestaan
gedurende de levensloop en wordt gecompliceerd door bijkomende stoornissen.
Hyper Sapiens is een positief en realistisch boek over ADHD en beantwoordt
ontelbaar veel vragen waar je als persoon met ADHD tegenaan kunt lopen. Het
boek is geschreven voor mensen die het hebben, voor degenen die bang zijn de
diagnose te krijgen, en voor iedereen die iemand kent met de typische
kenmerken en er weleens iets over wil lezen. Hyper Sapiens is op de huid
geschreven, zo dicht mogelijk op de ervaring van mensen met ADHD. Daarnaast
komt nieuws uit wetenschappelijk onderzoek aan de orde. Sandra Kooij en
Suzan Otten-Pablos zijn respectievelijk psychiater bij PsyQ Haaglanden, en
maatschappelijk werker/ervaringsdeskundige. Ze zijn beiden zeer ervaren en
gespecialiseerd in ADHD.
'Ach, het is maar een dier,' hoorde Antoinnette Scheulderman regelmatig toen ze
rouwde om haar overleden hond Bubbels. Maar iedereen die ooit een huisdier
heeft gehad, weet hoe innig de band tussen mens en dier kan zijn. Tachtig
procent van de baasjes beschouwt hun huisdier als volwaardig onderdeel van het
gezin, toch lijkt verdriet om de dood van een dier nog altijd iets waarvoor je je zou
moeten schamen. Scheulderman gaat op zoek naar mensen die weten hoe groot
de liefde voor een dier kan zijn en zoekt antwoord op de vraag hoe om te gaan
met het verdriet na het onvermijdelijke afscheid. Interviews met o.a. Eva Jinek,
Paul de Leeuw, Linda de Mol, Jan Wouters, Janine Abbring, Britt Dekker, Barry
Hay, Saskia Noort, Yvette van Boven, Bridget Maasland, Annejet van der Zijl en
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deskundigen die handvaten geven voor rouw om een dier.
Vijf minuten per dag, twee dagen per week, in zes weken bikiniproof: dat belooft
Strandslank. Dat het vastendieet - twee dagen per week vasten en de rest van
de tijd eten wat je wil - werkt, is bewezen; het dieet veroorzaakte wereldwijd een
rage en heeft duizenden fans. Mimi Spencer, bekend van de bestsellers Het
vastendieet en Het vastendieetkookboek, presenteert nu het strandseizoen
nadert een zeswekenplan om volledig strandklaar te worden: een platte buik,
strakke benen en mooie billen. Deze zomerse turboboost van het vastendieet is
met zijn praktische adviezen en zomerse genietrecepten nog effectiever,
eenvoudiger en sneller dan de originele 5:2-levensstijl. Maximale fitheid en
minimaal een kilo gewichtsverlies per week worden gegarandeerd. Voor echte
vastenfans dus, maar ook voor iedereen die een zetje nodig heeft om effectief
aan een nieuw strandlijf te werken. Mimi Spencer (1967) is de auteur van de
bestseller Het vastendieet. Als voedingsjournaliste en schrijfster publiceerde ze
onder meer in The Guardian, Marie Claire en Observer Food Monthly. `Het
meest populaire dieet van deze eeuw. The Telegraph `De meest uitdagende
weken van het jaar, maar wij hebben een plan. Dit is Het vastendieet, the next
generation. Zeer goed vol te houden en effectief. The Daily Mail Over Het
vastendieet: `Een gezondheidsrevolutie. The New York Times `Als je lichaam
niet lijkt te reageren op fitnessoefeningen of je hebt een te druk leven voor lange
trainingen dan is Het vastendieet iets voor jou. The Times `Mosley en Spencer
veroorzaakten een rage. NRC Handelsblad `De beloftes van het dieet zijn fors en
het boek staat vol positieve ervaringen, zowel van de auteurs als van
proefpersonen. Consumentenbond `De regels zijn duidelijk en makkelijk, je leert
minder impulsief met eten omgaan en het gewichtsverlies verloopt gecontroleerd.
Elle `De grootste dieetrevolutie sinds Atkins. Daily Mail `Het lijkt wel alsof
iedereen het vastendieet volgt. the Guardian
Praktische beschouwingen over de vaardigheden waaraan een goede leerkracht
in het voortgezet onderwijs dient te voldoen: didactiek, orde kunnen houden, een
goede relatie met de leerlingen ontwikkelen en onderhouden, en het verder
ontwikkelen van professionaliteit, zowel individueel als in teamverband.
De slimme gemeente nader beschouwd
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs en door de taliban werd
neergeschoten
Zink
de groeiformule
strandslank in zes weken
Zelfreflectie in het hoger onderwijs
Het vastendieet
Hyper sapiens
Blade Runner
De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen
Uw brein als medicijn
Page 7/12

Read Book Direct Een Iq Test Gratis Online Doen Zonder Registratie
Scaling up
Meer dan intelligent
In de 21ste eeuw moeten beroepsbeoefenaars in staat zijn om hun
hele leven lang na te denken over zichzelf en kritisch en
zelfsturend te zijn in hun eigen leerproces. Door te reflecteren
op het eigen leren tijdens de opleiding zouden studenten tevens
meer gemotiveerd worden voor hun eigen leerproces en
persoonlijke ontwikkeling. En door te reflecteren op de eigen
persoonlijkheid en kwaliteiten zouden studenten hun eigen
motieven en ambities beter begrijpen en daardoor betere
studiekeuzes maken met minder studie-uitval als gevolg. In de
praktijk worden deze doelen echter (nog) niet behaald. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat studenten een hekel hebben
aan reflecteren. Onderwijsactiviteiten die geassocieerd worden
met reflecteren, worden door de meeste studenten (en docenten)
niet serieus genomen, maar ervaren als een verplicht nummer. Er
lijkt sprake van ‘reflectiemoeheid’ en van tegenvallende
opbrengsten. Veel docenten worstelen met de vraag wanneer er
sprake is van kwalitatief goede reflectie en wat de kwaliteit
van reflectie bepaalt. Wanneer kan men zeggen dat een student
beter heeft gereflecteerd dan een ander? Studenten, op hun
beurt, weten niet goed wat reflecteren precies inhoudt, terwijl
hun docenten er als vanzelfsprekend vanuit gaan dat ze al kunnen
reflecteren of het wel zullen leren door het gewoon
(zelfstandig) te doen. In dit boek behandelen de auteurs, allen
docenten en/of onderzoekers, de weerbarstige problematiek van
(zelf)reflectie in het onderwijs. Er zijn theoretische
hoofdstukken rond de vraag ‘Wat is reflectie?’, hoofdstukken
waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar reflectie en
hoofdstukken waarin creatieve alternatieven worden aangedragen
voor de gangbare reflectiepraktijken. Ten slotte zijn er
hoofdstukken waarin wordt gereflecteerd over reflectie. Kunnen
docenten het? Is reflectie gevaarlijk? En zijn de nog
onvolgroeide hersenen van studenten in staat tot reflectie?
In De slimme gemeente nader beschouwd geeft Erik Gerritsen een
antwoord op de vraag hoe de lokale overheid een bijdrage kan
leveren aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke
problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring als
gemeentesecretaris van Amsterdam een praktijktheorie van de
‘slimme gemeente’ ontwikkeld. Hij bespreekt zowel het
bestuurskundige ideaal als de daadwerkelijke realisatie van een
goed presterende lokale overheid. Een viertal casusonderzoeken
(crisisopvang, voortijdig schoolverlaten, overlastgevende Multiprobleemgezinnen en inburgering) vormt de basis. Deze
praktijktheorie bevat een concreet handelingsperspectief,
bestaande uit een aantal principes van slimmer werken en een
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veranderstrategie van verleiding in combinatie met
doorzettingsmacht. De uitkomsten van de studie benadrukken het
belang van interactief leren voor het realiseren van duurzaam
beter presteren van lokale overheden.
Hét basisboek over hoogbegaafdheid in een volledig
geactualiseerde editie Vijf jaar na de publicatie van
Hoogbegaafd brengt expert Tessa Kieboom een volledig
geactualiseerde uitgave, aangepast aan de recentste
wetenschappelijke stand van zaken, met nieuwe inzichten en
achtergronden. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem! Vaak zijn
deze kinderen juist erg kwetsbaar en hebben ze een grote nood
aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op school als
thuis. Dit basisboek geeft een antwoord op veelgestelde vragen
als: wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose
gesteld? Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafdheid? Hoe ga je het
beste om met hoogbegaafde kinderen? 'Een boek met veel
praktijkvoorbeelden. Een prima hulp bij het opvoeden en
begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.' - Libelle
Oefenboek voor sollicitanten inzake psychologische tests.
‘Vol tips om gelukkiger te worden: tijd voor je vrienden maken,
bijvoorbeeld, en dankbaar zijn voor wat je hebt.’ – Psychologie
Magazine 'Op dit moment waarschijnlijk de productiefste en meest
gedegen onderzoeker op het gebied van geluk.' – de Volkskrant
Bestaat er een verband tussen ras en IQ? Wie deze discussie
gedateerd noemt, heeft het mis. Rassentheorie beleeft een
zorgwekkende comeback, in wetenschap en in politiek. Angela
Saini onderzoekt in 'Superieur' pseudowetenschappelijke
beweringen en theorieën over ras, en toont aan waarom ze
onhoudbaar zijn. 'Superieur' is een broodnodig onderzoek naar de
verraderlijke geschiedenis en consequenties van de recent
oplevende rassentheorie. Dit boek geeft onweerlegbare argumenten
om racisme te bestrijden.
Kun je op volwassen leeftijd nog een rekenwonder worden,
doorzettingsvermogen verkrijgen of je angsten overwinnen? Dat
kan, want onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en
zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en
er worden nieuwe cellen aangemaakt. Hierdoor kunnen we onszelf
op alle fronten blijven ontwikkelen. Het maakbare brein
beschrijft hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe dit zich
verhoudt tot het leren van een tweede taal, een absoluut gehoor
of het onderdrukken van impulsen. Bijzondere levensverhalen
laten zien dat gedrag en omgeving je hersenen vormen en je
vermogens bepalen: een violiste die een kwart van haar hersenen
verloor kon toch professioneel blijven spelen, en een jongen die
door kippen werd opgevoed veranderde zijn kippengedrag in
menselijk gedrag. Aan de hand van de laatste inzichten uit het
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hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk laat Margriet
Sitskoorn zien hoe we door ons gedrag zélf onze hersenen kunnen
vormen en zo beter kunnen functioneren. Het maakbare brein geeft
een handreiking voor sterker hersenwerk en een krachtige
persoonlijke ontwikkeling. Margriet Sitskoorn is neuropsycholoog
en associate professor bij het Universitair Medisch Centrum
Utrecht. Zij verricht onder andere onderzoek naar de relatie
tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein. Ze
schrijft naast haar wetenschappelijke werk columns voor
verschillende populair-wetenschappelijke bladen en verleende
haar medewerking aan meerdere tv-programmas. Sitskoorn kan goed
vertellen. Haar wonderbaarlijke verhalen doen denken aan de
boeken van Oliver Sacks. nederlands dagblad Heel fijn is dat het
boek korte metten maakt met het deprimerende idee dat je
hersenen rond je twintigste klaar zijn en dat het daarna alleen
bergafwaarts gaat. psychologie magazine
Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag,
onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons
welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door
controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het
mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of
depressie zelf te genezen. Vanuit deze nieuwe, opzienbarende
benadering beschrijft Dr. David Servan-Schreiber zeven
natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende
kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend
onderzoek in het Shadsyside Hospital van de gerenommeerde
Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief
voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als
psychoanalyse en antidepressiva. Dr. David Servan-Schreiber is
professor in de klinische psychiatrie aan de Universiteit van
Pittsburgh en voorzitter van Essentia Consulting, een
organisatie die stress-managementprogramma’s ontwikkelt voor
ziekenhuizen en andere instellingen. Hij heeft voor zijn werk
diverse onderscheidingen gekregen en is gestationeerd in Parijs.
tests, tools en cases voor managers met ambitie
een goede docent worden en blijven
Het psychologisch onderzoek
Hoogsensitief
Alles over management tests
Hoogbegaafd
Storm
Dan neem je toch gewoon een nieuwe
het ultieme handboek voor alle mensen die gehoord willen worden
- dyslexie vriendelijk
De assessmentgids compact
Ik ben Malala
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Van Onderzoek Naar Praktijk
alles wat je moet weten om een supervoetballer te worden
Visie op de ADHD-stoornis (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), met
aanwijzingen voor ouders hoe ze met deze kinderen moeten omgaan.
Assessment doen: de beste voorbereiding op assessment-rollenspel,
persoonlijkheidstest en iq-test Help, ik moet een assessment doen! Veel mensen zien
op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch, want
er hangt vaak veel van af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te
zijn. Het assessment kent tal van varianten, zoals selectie-, ontwikkelings-, loopbaanen e-assessments. Voorbereiden heeft zin voor alle typen! In dit boek kun je de iq-test
en het assessment-rollenspel oefenen, en lees je alles over het psychologisch
onderzoek en de persoonlijkheidstest. Bas Kok (red.) en Ferry de Jongh nemen al
sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij als geen ander advies geven
over de ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.
De kennis over stoornissen in het autistische spectrum (ASS) is de afgelopen jaren
sterk gegroeid. Naar symptomen, diagnostiek en behandeling is veel onderzoek
gedaan. Toch ondervinden hulpverleners, ouders en opvoeders vaak nog veel
problemen bij hun zoektocht naar een passende begeleiding. Er is een grote variatie
in stoornissen in het autisme spectrum en de behandeling en begeleiding die hierbij
het beste past.In dit boek vindt de lezer wetenschappelijk onderbouwde informatie
over zaken waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd. Het geeft antwoord op
grote vragen: probleemgedrag, communicatie, onderwijs, werk. Maar ook meer
praktische onderwerpen als slaap en zindelijkheid komen aan bod. Bij een juiste
diagnostiek en passende begeleiding kan de ontwikkeling van kinderen en jongeren
met ASS goed gestimuleerd worden. Hun zelfredzaamheid, communicatieve en
sociale vaardigheden verbeteren en problematisch gedrag wordt hanteerbaar.Niet
de waan van de dag, maar informatie die grondig onderzocht en bewezen is bepaalt
de inhoud van dit boek. De auteurs bieden geen valse hoop maar een realistisch
uitzicht op een kwalitatief beter leven.
In Nederland worden jaarlijks meer dan 500.000 mensen psychologisch getest. Met
behulp van deze volledig herziene editie van Het psychologisch onderzoek kunt u
zich voorbereiden op alle mogelijke psychologische tests en assessmentopdrachten.
Het boek geeft antwoord op de volgende vragen: wat is een test en aan welke eisen
moet deze voldoen? Wat wordt er tijdens een testprocedure van u verwacht en wat
zijn uw rechten? Daarnaast leert u de principes van veel gebruikte intelligentietests
kennen, komt u te weten hoe een persoonlijkheidsvragenlijst of
integriteitsvragenlijst werkt en leert u om te gaan met verschillende soorten vragen
die u kunt verwachten tijdens een gesprek. De nieuwe assessmentgids is sterk
leergericht en wil vooral vaardigheden en inzicht bijbrengen.
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof, het restant van
Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met
levensechte androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp.
Arme mensen mogen slechts androïde huisdieren houden. Wanneer androïden in
opstand komen wordt Rick Deckard erop uitgestuurd om ze uit te schakelen. Hij zoekt
contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die androïden ontwikkelt.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the
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modern world. Whether it s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in
science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Na de plotselinge dood van hun vader komen Maia en haar zussen bij elkaar in hun
ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. De zussen werden als
baby door Pa Salt geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een brief met een
mysterieuze verwijzing naar hun afkomst. Maia's verleden brengt haar naar Rio de
Janeiro. Daar aangekomen probeert ze met de weinige aanwijzingen die ze heeft
haar achtergrond te ontrafelen. Het voert haar tachtig jaar terug in de tijd, naar de
bouw van het wereldberoemde Christus de Verlosser-beeld én de glamour van de
jaren twintig in Parijs. Slaagt zij erin haar ware identiteit te achterhalen? De zeven
zussen is het eerste deel uit een zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht
naar wie je werkelijk bent.
Een leraar van klasse
een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven
een oefenboek
Voetballen als een prof
Opstandig hoogbegaafd
De Kampioen
Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij
Superieur
De terugkeer van de rassentheorie.
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